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LÆSI
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

Hlutur móðurmálskennslu í viðmiðunarstundaskrá
aðalnámskrár grunnskóla verði aukinn.
Sett verði viðmið um lágmarkshæfni í lestri á tilteknum
stigum grunnskólans, þ.m.t. lestrarhraða, lesskilning,
orðaforða og ritfærni í samræmi við aðalnámskrá.
Reglubundnar mælingar á lesskilningi verði samhæfðar
með greinandi prófum, allt frá leikskólastigi til loka
grunnskóla og niðurstöðurnar nýttar á markvissan hátt.
Lögbundin samræmd könnunarpróf verði nýtt í sama skyni,
svo og læsispróf í framhaldsskólum.
Nemendur af erlendum uppruna njóti sérstaks stuðnings
með það fyrir augum að þeir náisömu færni í lesskilningi og
aðrir nemendur.
Hver leikskóli og grunnskóli geti brugðist jafnóðum við
vísbendingum um lestrarvanda einstakra nemenda.
Kennarar fái þjálfun og stuðning til þess að bregðast við.
Allir leik- og grunnskólar setji sér læsisstefnu í samræmi við
aðalnámskrár og skólastefnu sveitarfélaga.
Ýtt verði undir jákvæð viðhorf til lesturs í þjóðfélaginu og
nemendur hvattir til að lesa sér til ánægju utan skóla.
Foreldrar verði virkjaðir til að vekja áhuga á lestri og styðja
við lestrarnám barna sinna.

Þátttakendur í verkefnahóp um læsi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Almar Halldórsson, Námsmatsstofnun*
Ásdís Hallgrímsdóttir, Ölduselsskóli
Freyja Birgisdóttir, Háskóli Íslands
Guðfinna S. Bjarnadóttir, verkefnastjóri
Guðlaug Sturlaugsdóttir, grunnskóli Seltjarnarness
Guðni Olgeirsson, Mennta- og menningarmálaráðuneyti
Gunnar Gíslason, Akureyrarbær
Ingvi Hrannar Ómarsson, Sauðárkróki
Svanhildur Kr. Sverrisdóttir, Mennta- og menningarmálaráðuneyti*
Vilhjálmur Kristjánsson, LC Ráðgjöf

* Voru ekki formlega skipuð í hópinn en voru með á síðari stigum vinnunnar vegna sérfræðiþekkingar sinnar

LÆSI: Formlegir samráðshópar
Alls 25 samráðsfundir

Ferlið

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Maryanne Wolf og Andy
Hargreaves – ágúst 2014

Kennarasamband Íslands
Sveitarstjórar/fræðslustjórar
HÍ og HA
Nemendur
Foreldrar/Heimili og skóli
Lýðheilsuhópur
Leikskólahópur
Áhersla á tvítyngda nemendur
Skólastjórnendur
Reyndir kennarar
o.fl.

• Verkefnahópur í september
• Samráðshópar sept-mars
• Samþættingarfundur verkefnahóps 5. des
• Stór rýnihópafundur 5. feb
- Reykjavík og Akureyri
- Ríflega 100 manns
• Þrír fundir með samráðshóp
Hvítbókar
• 4 tillögur um aðgerðir

Niðurstöður PISA 2012
Meðaltal OECD:
82% nemenda ná
lágmarksviðmiði

Ísland:
79% nemenda ná
lágmarksviðmiði

Verkefni um læsi
PISA 2012

Markmið: 90% grunnskólanemenda nái
lágmarksviðmiðum í lestri í PISA

70%
drengja náðu
lágmarksviðmiði í
PISA 2012

88%
stúlkna náðu
lágmarksviðmiði
í PISA 2012

Samræmd próf í 10. bekk 2010-2014

56 sveitarfélög

Hlutfall nemenda sem eru undir
22,4 í lesskilningi
• samsvarndi þrepi II í PISA
Nær fjórðungi nemenda undir þrepi II
Sandgerðisbær
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Verkefni um læsi:
Aðferðafræði og lærdómur
Maryanne Wolf

Verkefnahópur
og aðferðafræði

Samráðshópur
hvítbókar 10. des

Samráðshópar, m.a.:
Kennarasamband Íslands,
Sveitarstj./fræðslustj., HÍ og HA,
Nemendur, Foreldrar/Heimili og skóli,
Lýðheilsuhópur, Leikskólahópur, Áhersla
á tvítyngda nemendur, Skólastjórnendur,
Reyndir kennarar, o.fl.

Alls 25 samráðsfundir

Reynsla frá Ontario

Innlendar og erlendar rannsóknir

- Danmörk

Samræmd próf 4. bekkur 2014
Reykjanesbær borin saman við ,,alla” aðra

• Lærum af reynslu annarra þjóða OG
árangri hér heima
• Reykjanesbær fékk foreldra, kennara,
skólastjórnendur, fræðsluskrifstofu
o.fl. til að vinna saman. Mældu
árangur og fylgdu niðurstöðum
markvisst eftir !
• Ísaksskóli kennir 5 ára börnum
• Ísaksskóli hefur mjög skýra
læsisstefnu og sýnir ár eftir ár
afburðaárangur í samræmdum
prófum í 4. bekk

Snemmtæk íhlutun:
•

Málþroski og málnæmni barna
á leikskólastigi og í fyrstu
bekkjum grunnskóla skiptir
mikilu máli fyrir árangur í
lestrarnámi
Ísaksskóli

Aðferðafræði
Ákvörðun

1. Taka ákvörðun um árangur, mæla og fylgja eftir

Stuðningur

2. Læsisráðgjafar og kerfislæg nálgun um allt land

Læsi

3. Leggja áherslu á læsi á öllum skólastigum

Samstarf

4. Auka samstarf við foreldra og auka áhuga á læsi

Markmið: 90% grunnskólanemenda nái lágmarksviðmiðum í
lestri (miðað við PISA 2018)

Tillaga
verkefnisstjórnar:

5. ára aðgerðarplan til að efla LÆSI
1.

Þjóðarsáttmáli um læsi – ráðherra og sveitarstjórar undirrita sáttmála um allt
land (haust 2015)
Læsis-ráðgjafateymi ráðið til Menntamálastofnunar, miðað við 5 ár

2.
–

3.

Þjálfun ráðgjafateymis og samstilling

Vinna með lærdómssamfélögum um allt land
–

4.

Skólar á leik- og grunnskólastigi, nemendur, kennarar, foreldrar og stjórnendur

Vinna með foreldrum og samfélaginu
–

5.

Sérstaklega unnið með tvítyngdum foreldrum og börnum þeirra

Bestu leiðir notaðar og heimasíður til að halda utan um verkefnið
–

6.

Snemmtæk íhlutun (leikskóli – 3. bekkur) og áhersla á læsi eftir 4. bekk

Fylgst vel með árangri, viðmið sett, skimanir og viðbragðsáætlanir
–

Árlegar ráðstefnur um læsi og árangur í hverjum landshluta; árangri fagnað

HAUST 2015: ÁKVÖRÐUN TEKIN!
Hringferð um landið í sept 2015

Ákvörðun:

Sáttmáli um læsi
13

Foreldrar
Samstarfsverkefni Heimili og skóla og ráðuneytis
• Segull (á ísskápinn) sem allir foreldrar fá
• Sendiherra/ráðgjafi sem hvetur alla foreldra til þátttöku

Tvítyngdir foreldrar og nemendur
Tvítyngdir foreldrar og nemendur: Stuðningur og samvinna við foreldra barna
með annað móðurmál en íslensku
• Sendiherra/ráðgjafi sem hugar sérstaklega að málefnum tvítyngdra
• Nýta reynslu þeirra sem sýnt hafa árangur
• Lions og aðrir
15

Vinna innan sveitarfélaga
Áhersla á læsi á
leik- og
grunnskólastigi
Allir kennarar
skilgreina sig
sem
læsiskennara

Samstarf og
skilningur á
mikilvægi læsis

Ákvörðun og
sáttmáli um
árangur í læsi
gerður í hverju
sveitarfélagi.

Læsisstefna gerð
og innleidd í
hverju
sveitarfélagi
Auðveldað
aðgengi að
lesefni
Vakning um
aukinn áhuga á
lestri
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